
ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 ด.ช.ชัชอริญชย นันโท ร.อ. สมเกียรติ  นันโท นสร.กร.

2 ด.ช.พรลภัส วิเศษศรี พ.จ.ท. วีระศักดิ์  วิเศษศรี บก.กฟก.2 กร.

3 ด.ช.ณัฐชพนธ มานุจํา พ.จ.อ. เผดิมชัย  มานุจํา กองบิน 1 กบร.กร.

4 ด.ญ.ญาตาวี โสดาภักดิ์ น.ต.หญิง หฤทัย  โสดาภักดิ์ รพ. สิริกิติ์

5 ด.ญ.ณฉัตร มะลิมาตย น.อ. พันตรี  มะลิมาตย ศสร.สอ.รฝ.

6 ด.ช.ณฐกร แสนสุด ร.ท. สมัคร  แสนสุด กองบิน 1 กบร.กร.

7 ด.ญ.ณัฐกฤตา นกนอย ร.ท. ภูวนัย  นกนอย พัน ร.3 กรม ร.1 นย.

8 ด.ญ.กมนทรรศน รัตนธํารงค พ.จ.อ. คมสันต  รัตนธํารงค กรง.ฐท.สส .

9 ด.ช.จิตติพฒน ไสยกิจ พ.จ.อ. สุบิน  ไสยกิจ บก. กฝร.

10 ด.ญ.นภัสสร วัชรพงศชัย จ.อ. สมพงศ  วัชรพงศชัย บก. กบร.

11 ด.ญ.กัญญณัช ศรีดี พ.จ.อ. แมนชัย  ศรีดี ร.ล.เจาพระยา

12 ด.ช.ภัทรพล วงเวียน พ.จ.อ. จักรินทร  วงเวียน พัน 21

13 ด.ญ.ปภาดา แกวประดับเพชร วาที่ น.อ. คํานูญศักดิ์  แกวประดับเพชรบก.สอ.รฝ .

14 ด.ช.วัชรพล จันทรกลม วาที่ ร.ท. อาทร  จันทรกลม ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

15 ด.ญ.ธัญวลัย ภวัตณัฐรัชต จ.อ. ณัฐวรรษน  ภวัตณัฐรัชต กองสนับสนุน กร.

16 ด.ญ.ณิชาภัทร วันแกว พ.จ.อ. สุรพศ  วันแกว พัน รฝ.12 กรม รฝ

17 ด.ญ.ปุณยาพร วิฑูรย พ.จ.อ. ภูวนาถ  วิฑูรย กองสนับสนุน กร.

18 ด.ญ.บุศราภรณ จันละคร จ.อ. ทรงศักดิ์  จันละคร พัน 21

19 ด.ญ.สุกฤตา โทนไทย พ.จ.อ. อิทธิพล  โทนไทย กง.กรมสน.พล.นย.

20 ด.ญ.ภัทราวดี ศรีอําไพ จ.อ. กิตติพงศ  ศรีอําไพ บก.กฟก.2 กร.

21 ด.ญ.สุชัญญา แสงสวาง ร.ต. อัครเดช  แสงสวาง ร.ล.สีชัง

22 ด.ญ.ปาณิสรา สมศรี ร.อ. จุลพงษ  สมศรี ร.ล.เสม็ด

23 ด.ช.ศักดิ์สิทธิกร โพธิจักร พ.จ.อ. ศรนรินทร  โพธิจักร ร.ล.ภูมิพล

24 ด.ญ.วริษรดา ยืนยง พ.จ.อ. มานพ  ยืนยง กองบิน 2 กบร.กร.

25 ด.ช.กฤตเมธ จันดี น.ต.หญิง เสาวลักษณ  วันลวน ร.พ.ปนเกลา

26 ด.ญ.กนกวรรณ ยวงนาค จ.อ. อนุพงศ  ยวงนาค ร.ล.สัตหีบ

27 ด.ญ.มนธิรา วับคํา ร.อ. ศรชัย  วับคํา ร.ล.จักรีนฤเบศร

ผนวก ก
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สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

รายช่ือผูไดรับทุนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2565

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 74 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

28 ด.ญ.ภัสราภณ กุลธนา พ.จ.อ.หญิง จําเรียง  เทียมครู กรมแพทย ทร.

29 ด.ญ.วรปรัชญ ทัดทูน พ.จ.อ. เรืองเดช  ทัดทูน สงเอง บก.ทท.

30 ด.ญ.อาคิรา ณรงคพันธ พ.จ.อ. เกียรติศักดิ์  ณรงคพันธ บก. กฝร.

31 ด.ช.กษิดิศ อนันตมั่งค่ัง พ.จ.อ. พานิชย  อนันตมั่งคั่ง บก.กรม รฝ.1

32 ด.ช.นิติธร มูลมณี พ.จ.อ.หญิง เสาวนีย  มูลมณี รพ. สิริกิติ์

33 ด.ญ.อภิสรา สิงหา น.ท. ภพภิณัฎฐ  สิงหา ขว.ทร.

34 ด.ญ.ชมชนก ศรีบุตรดี พ.จ.อ. อุทัย  ศรีบุตรดี บก. กบร.

35 ด.ช.ศุภฤกษ ประทุมมา น.อ. ศิริเทพ  ประทุมมา บก. กบร.

36 ด.ญ.ขวัญกมล กําปนทอง พ.จ.อ. เฉลิมเกียรติ  กําปนทอง ร.ล.รัตนโกสินทร

37 ด.ญ.ศุภณัฏฐา ศรีธะวงษ น.ท. ศุภมิตร  ศรีธะวงษ นสร.กร.

38 ด.ช.ชยกร ออนพันธ จ.อ. ธนาวิน  ออนพันธ กลน.กร

39 ด.ญ.มนัสนันท สุคนธทรัพยฺ น.ต.หญิง ปรียดา  รักประชา รพ. สิริกิติ์

40 ด.ช.อัศวิน ปลั่งกลาง พ.จ.อ. จรินทร  ปลั่งกลาง ศฝ.สอ.รฝ.

41 ด.ญ.ธันยมัย วันคํา ร.ท. สุนทร  วันคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

42 ด.ช.พุทธิพร นองมัน น.ต. สมพร  นองมัน บก. กฝร.

43 ด.ญ.ปพิชญา เทียมอุทัย จ.อ. พิทักษ  เทียมอุทัย ศฝ.สอ.รฝ.

44 ด.ญ.ณัฐภัสสร ศรัทธาคลัง ร.ท. สํารวย  ศรัทธาคลัง กชธ.ฐท.สส.

45 ด.ญ.ณภัทร ทองอราม พ.จ.อ. ณรงคศักดิ์  ทองอราม ร.ล.จักรีนฤเบศร

46 ด.ญ.ปริยากร เย็นสบาย พ.จ.อ. สําราญ  เย็นสบาย พัน รฝ.12 กรม รฝ

47 ด.ช.ภัทรวัต หิรัญวงษ พ.จ.อ. ปญญา  หิรัญวงษ ร.ล.จักรีฯ กบร.กร.

48 ด.ญ.ภคพร บัวศรี พ.จ.อ. ชัยณรงค  บัวศรี นสร.กร.

49 ด.ช.พลวรรธน ตั้งชัยธรรม พ.จ.อ. ชาญวิทย  ตั้งชัยธรรม กง. รร.ชุมพล ฯ

50 ด.ญ.กัญจนชญา โมราขาว พ.จ.อ. รุงพารา  โมราขาว กง. รร.ชุมพล ฯ

51 ด.ญ.ภูษิดา ดวงแกว วาที่ ร.อ. คินกร  ดวงแกว บก. กร.

52 ด.ช.คุณภาพ วาหสะ พ.จ.อ. อาลักษณ  วาหสะ กองบิน 1 กบร.กร.

53 ด.ช.ชัชพิสิฐ จูมัจฉะ พ.จ.อ. ไพโรจน  จูมัจฉะ ศสร.สอ.รฝ.

54 ด.ญ.มุจิรานันท รอดหนุน จ.อ. นินันต  รอดหนุน บก. กฝร.

55 ด.ญ.กัญญวรา วิสุทธาจารย ร.ต. ศรัทธา  วิสุทธาจารย เบี้ยหวัด ทร.

56 ด.ญ.เมอราญา มนธาตุผลิน น.ต.หญิง จริงใจ  มนธาตุผลิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 74 ทุน
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 74 ทุน



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

57 ด.ญ.สุปวีณ วงศสุพรรณ พ.จ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  คําตัน รพ. สิริกิติ์

58 ด.ญ.ขวัญชนก พลายระหาญ พ.จ.อ. พิษณุ  พลายระหาญ ทัพเรือภาคที่ 3

59 ด.ญ.ปรียาลักษณ วรเวก พ.จ.ต. อนุลักษณ  วรเวก ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

60 ด.ช.สิรยุทธ ทรงสนาน น.ท. สรยุทธ  ทรงสนาน เบี้ยหวัด ทร.

61 ด.ช.พัทธดนย ฆนาพรวรกาญจน พ.จ.อ. ไพบูลย  ฆนาพรวรกาญจน บก.กฟก.2 กร.

62 ด.ญ.สุภิชญาภรณ คงคาลอม พ.จ.อ. บรรพต  คงคาลอม ศฝ.สอ.รฝ.

63 ด.ญ.พัชรจิรา ชัยชนะ ร.ท. พิเชษฐ  ชัยชนะ กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

64 ด.ญ.ณิชาภัทร โตชมบุญ จ.อ. เมธี  โตชมบุญ นสร.กร.

65 ด.ช.กฤชพัฒน จอยกลา น.ต.หญิง จริยา  เสร็จกิจ รพ. สิริกิติ์

66 ด.ช.กันตภณ แสนบุญศิริ ร.ท. เดชา  แสนบุญศิริ กองบิน 2 กบร.กร.

67 ด.ช.เกียรติภูมิ จิราพงษ น.ท.หญิง กนกพร  สมตระกูล รพ. สิริกิติ์

68 ด.ญ.ศุภาพิชญ กัณหา พ.จ.อ. จิรพันธ  กัณหา กองบิน 2 กบร.กร.

69 ด.ช.ชิตพล กลิ่นโสภณ พ.จ.อ. พิเชษฐ  กลิ่นโสภณ นสร.กร.

70 ด.ญ.สุวรินทร เวียงยศ พ.จ.อ. อธิวัฒน  เวียงยศ บก. กบร.

71 ด.ช.นครินทร ถวิลรักษ ร.อ. กิตติพล  ถวิลรักษ ศฝ.สอ.รฝ.

72 ด.ญ.นภสร ศรสงา ร.ต. ทองพูล  ศรสงา เบี้ยหวัด ทร.

73 ด.ญ.สลิลทิพย อิ่มใจ จ.อ. สัญชัย  อิ่มใจ กองเรือบรรทุก ฮ.

74 ด.ญ.มธุริน พรหมแสน ร.อ. วรินเศรษฐ  พรหมแสน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 ด.ญ.พรชนก สงศรี จ.อ. สมภพ  สงศรี บก.กรม รฝ.1

2 ด.ญ.จิดาภา จึงนิพันธพงศ พ.จ.อ. สมยศ  จึงนิพันธพงศ พัน 12

3 ด.ญ.ณัฏฐา บํารุงศิลป พ.จ.อ. บรรลือศักดิ์  บํารุงศิลป บก. กบร.

4 ด.ช.ศตายุ หนูปน พ.จ.อ. สุทธิพงศ  หนูปน พัน 21

5 ด.ญ.เพ็ญพิชชาพร ชูสาย พ.จ.อ. วิษณุ  ชูสาย บก. กร.

6 ด.ญ.ธัญพิชชา ลาดปด พ.จ.อ. กอบชัย  ลาดปด พัน 21

7 ด.ญ.จารุณิชา สุขสําราญ น.ต.หญิง จารุณี  สุขสําราญ รพ.ทร.กรุงเทพฯ

8 ด.ญ.ษมาพร เที่ยงธรรม พ.จ.อ. สุนทร  เที่ยงธรรม พัน สอ.11

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 96 ทุน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 96 ทุน
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9 ด.ญ.แพรววนิต ปกษี ร.ต. วุฒิพันธ  ปกษี กองบิน 2 กบร.กร.

10 ด.ญ.ปุณยนุช ศรีเทพ น.อ. จิรทีปต  ศรีเทพ บก.กฟก.1 กร.

11 ด.ช.ธีรวรา ประมวล น.ต.หญิง ภัทรพร  ใจเย็น ร.พ.ปนเกลา

12 ด.ช.ปุณณวัตน พิมพพงศ จ.อ. อทิคม  พิมพพงศ บก.กฟก.2 กร.

13 ด.ช.วีระพล ใจหาญ น.ท. วีระ  ใจหาญ เบี้ยหวัด ทร.

14 ด.ญ.ดาวนภา สุนทวนิค พ.จ.อ. ดนัย  สุนทวนิค กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

15 ด.ญ.กมลชนก ฉ่ํามะณี พ.จ.อ. ทวีวัฒน  ฉ่ํามะณี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

16 ด.ช.ปภาวิน ขําโพธิ์ ร.ต. จีรศักดิ์  ขําโพธิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

17 ด.ช.อีศภัทร เรือนทองดี วาที่ ร.ต. พัฒนา  เรือนทองดี ร.ล.สายบุรี

18 ด.ญ.ธนัญญา นุยมาก พ.จ.อ. พลกฤต  นุยมาก บก.สอ.รฝ .

19 ด.ญ.กมลชนก กมลฤกษ จ.อ. เกรียงไกร  กมลฤกษ ศสร.สอ.รฝ.

20 ด.ญ.ปยธิดา จิตตภักดี พ.จ.อ. จักรพงศ  จิตตภักดี ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

21 ด.ช.ชนะพล รัตนโชติ ร.ต. วัชระ  รัตนโชติ บก.กตอ.กร .

22 ด.ญ.รัฐกาญจน มวงขาว วาที่ ร.ต.หญิง พรพิไล  วิชัยโค รพ.อาภากรเกียรติวงศ

23 ด.ญ.วิภาวี พรหมจันดา น.ท. สมภูมิ  พรหมจันดา ทัพเรือภาคที่ 3

24 ด.ช.ธิปก จูลิ่ม วาที่ ร.ต. วัชรา  จูลิ่ม กองบิน 2 กบร.กร.

25 ด.ญ.พิชญานิน ถึงสุข ร.อ. กําพล  ถึงสุข พัน รฝ.11 กรม รฝ

26 ด.ญ.พัชรี ปานแดง จ.อ. บาย  ปานแดง ร.ล.ทยานชล

27 ด.ญ.นัชชา สัจจมั่น ร.ท. พนนท  สัจจมั่น บก.ฐท.สส.

28 ด.ช.ธมนธรัตน สวางอารมณ น.ท. ประภากร  สวางอารมณ บก .ทร .

29 ด.ญ.อชิรญาณ จําปาศรี ร.อ. ธงชัย  จําปาศรี กง. รร.ชุมพล ฯ

30 นายสรวิชญ จันทรการ ร.ต. จันทกานต  จันทรการ กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

31 ด.ญ.จุฬาลักษณ กุนอก ร.ท. พงษศักดิ์  กุนอก กองบิน 1 กบร.กร.

32 ด.ญ.จุฑามณี สิงหชา ร.ท. ปรีชา  สิงหชา บก. กร.

33 ด.ญ.ญาราภรณ ชมชัยภูมิ พ.จ.อ. ดิเรก  ชมชัยภูมิ ร.ล.อางทอง

34 ด.ช.ธนวัฒน บุบผาชาติ จ.อ. สมชาย  บุบผาชาติ บก.กตอ.กร .

35 ด.ช.เตชินท ไหมดี พ.จ.อ. วิชัย  ไหมดี บํานาญตัดผานธนาคาร

36 ด.ญ.สุพิชชา ลีลาชัย น.ต.หญิง ศิริพร  ลีลาชัย รพ. สิริกิติ์

37 ด.ญ.รพีพัฒน ธูปน้ําคํา ร.ท. เจริญ  ธูปน้ําคํา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

38 ด.ช.สุวิจักขณ บุญประตูไชย พ.จ.ต. ศราวุธ  บุญประตูไชย ร.ล.ตากสิน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 96 ทุน
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39 ด.ญ.ชลธิชา อุนจันทร นางสาว ชลดา  อุนจันทร กองสนับสนุน กร.

40 ด.ช.ชิษณุพงศ กุยออง ร.อ. อนันต  กุยออง ศฝ.สอ.รฝ.

41 ด.ญ.สิรินยา จันทรแกว พ.จ.อ. สุรินทร  จันทรแกว สอ.พัน22

42 ด.ช.ศุภวิชญ แจงแสง พ.จ.อ. รังสรรค  แจงแสง พัน รฝ.12 กรม รฝ

43 ด.ญ.พิชามญชุ คลายจินดา น.ต. สุบิน  คลายจินดา กง. รร.ชุมพล ฯ

44 ด.ญ.เบญญาภา ราชจําป น.ต. สุริยา  ราชจําป บก. กฝร.

45 ด.ญ.จิรัชยา กองบุตร จ.อ. สมศักดิ์  กองบุตร ร.ล.แรด

46 ด.ญ.จารุพิชญา สงศรี พ.จ.อ. ธเนตร  สงศรี นสร.กร.

47 ด.ญ.กนกภรณ สินธุบัว พ.จ.อ. สุวิทย  สินธุบัว กง. รร.ชุมพล ฯ

48 ด.ช.แดนไท พรหมจินดา จ.อ. สุธรรม  พรหมจินดา ทัพเรือภาคที่ 3

49 ด.ญ.วราภรณ โสโพ พ.จ.อ. เสนอ  โสโพ ทัพเรือภาคที 1

50 ด.ญ.คณิตา มุทาพร จ.อ. ดํารงค  มุทาพร บํานาญตัดผานธนาคาร

51 ด.ญ.ณิชมน มากแจง ร.อ. อลงกต  มากแจง รพ.อาภากรเกียรติวงศ

52 ด.ช.สิรวิชญ เครือมาศ จ.อ. คูณทรัพย  เครือมาศ บก.กยฝ.กร .

53 ด.ช.ณัฐภพ ทองไพจิตร จ.อ. พงษธร  ทองไพจิตร ทัพเรือภาคที่ 2

54 ด.ญ.ภัทริศรา เกิดสมุทร ร.อ. บุรินทร  เกิดสมุทร กองบิน 2 กบร.กร.

55 ด.ญ.รุจิราพร เพ็งแจม พ.จ.อ. ธรรมรัตน  เพ็งแจม ร.ล.ราวี

56 ด.ช.ประวีร โพธิ์ทอง พ.จ.อ. ประคอง  โพธิ์ทอง บก. กบร.

57 ด.ช.ศุกลวัฒน แขมคํา จ.อ. ศราวุฒิ  แขมคํา กลน.กร

58 ด.ญ.พิชญสินี เปลื้องเจริญ นาย จักรินทร  เปลื้องเจริญ บก. กบร.

59 ด.ช.ปณชญา สามารถมานะกิจ ร.ต. ชาติชาย  สามารถมานะกิจ กทส.ฐท.สส.

60 ด.ช.ปณณฑัต สุพาภาพ พ.จ.อ. ประทีป  สุพาภาพ พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

61 ด.ญ.ธิดารัตน เชิดชิด จ.อ. ชูชัย  เชิดชิด ร.ล.สุโขทัย

62 ด.ช.กันตวิชญ สมสีแกว ร.ท. สุนทร  สมสีแกว พันสารวัตรที่ 2 ฐท.

63 ด.ญ.กัญจนชญา เมืองเกา พ.จ.อ.หญิง กมลพร  ชวายวัง รพ. สิริกิติ์

64 ด.ช.ปณณวัฒน แสนมิตร พ.จ.ท. ปราโมทย  แสนมิตร ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

65 ด.ญ.ธารีรัตน ผมนอย น.ท. ธีรศักดิ์  ผมนอย ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

66 ด.ญ.รัชฎาพร คําชาง พ.จ.อ. ทะเวทย  คําชาง พัน 12

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

67 ด.ช.กองภพ แกวทน ร.อ. รวมญาติ  แกวทน ร.ล.ภูมิพล

68 ด.ญ.รุงไพลิน นาคทั่ง จ.อ. ปรีชา  นาคทั่ง กองบิน 1 กบร.กร.

ผนวก ก - 6
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69 ด.ญ.อชิรญา ฤทธิ์เรือง น.ท. ไพรัช  ฤทธิ์เรือง บํานาญตัดผานธนาคาร

70 ด.ช.พงศกร สุวรรณภาพ จ.อ. ทินกร  สุวรรณภาพ สน.สอ.

71 ด.ช.แทนธัญญ เพชรรักษ น.ต.หญิง จามจุรีย  เพชรรักษ บํานาญตัดผานธนาคาร

72 ด.ญ.กชกร เกษทอง จ.อ. สิริชัย  เกษทอง ร.ล.สมุย

73 ด.ญ.กันติชา สุนสุข จ.อ. ขจร  สุนสุข บก.กยฝ.กร .

74 ด.ช.พีรภาส บัวคง จ.อ. สุนทร  บัวคง ร.ล.เจาพระยา

75 ด.ช.ภูธเนศ ทองอน จ.อ. สุรเชษฎ  ทองอน รอย บก.สอ./รฝ.

76 ด.ช.เสฏฐวุฒิ นงนุช พ.จ.อ. ทวี  นงนุช บก.กยฝ.กร .

77 ด.ญ.อรนัชชา เกิดปากแพรก น.ต.หญิง ชาลิสา  ซุยยัง รพ. สิริกิติ์

78 ด.ช.ธนภูมิ เลี้ยงถนอม จ.อ. ฉลองชัย  เลี้ยงถนอม บก.กตอ.กร .

79 ด.ญ.มนัสนันท ทองแหว พ.จ.อ. มหะศักดิ์  ทองแหว ร.ล.มกุฏราชกุมาร

80 ด.ญ.สิริธัญญ วงคคําจันทร พ.จ.อ. ณัฐธัญ  วงคคําจันทร กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

81 ด.ญ.พรรณพร บุญคง พ.จ.อ. คํารพ  บุญคง สอ.พัน22

82 ด.ญ.อินทิรา นักจะเข ร.ท. คํารณ  นักจะเข กองบิน 2 กบร.กร.

83 ด.ช.รัฐนันท มิจนทรัพย พ.จ.อ. ธรรมนูญ  มิจนทรัพย รพ.อาภากรเกียรติวงศ

84 ด.ช.ธนกร ทิพยแกว พ.จ.อ. ทวี  ทิพยแกว สอ.พัน22

85 ด.ญ.พิมพอักษร จุยรอด ร.ท. สมศักดิ์  จุยรอด บก. กฝร.

86 ด.ช.ศักดา ศิริปยนาค จ.อ. สุรเดช  ศิริปยนาค นสร.กร.

87 ด.ญ.กัญญวรา อยูยง จ.อ. พุฒิธร  อยูยง กองสนับสนุน กร.

88 ด.ช.ทักษดนย นาเอ็นดู พ.จ.อ. บุญนาค  นาเอ็นดู กองเรือบรรทุก ฮ.

89 ด.ช.ปูรณ ชูชีวา น.ต. ประสิทธิ์  ชูชีวา เบี้ยหวัด ทร.

90 ด.ช.ปฏิพัทธิ์ ลอยประโคน ร.อ. ประทีป  ลอยประโคน ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

91 นายพศวีร ผัดอิน ร.ท. อภิเดช  ผัดอิน บก.กตอ.กร .

92 ด.ช.ภูวรัตน ฝนถาวร น.ต.หญิง จารุรัตน  ฝนถาวร กรมแพทย ทร.

93 ด.ช.อนาวิล เกิดภู ร.ท. สมลักษณ  เกิดภู ทัพเรือภาคที 1

94 ด.ช.คุณานนต ชมสูงเนิน จ.อ. ไฉน  ชมสูงเนิน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

95 ด.ญ.จิรัชยา มาศเลิง ร.ท. สันธยา  มาศเลิง บก.กยฝ.กร .

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

96 ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพยเจริญมาก น.ท. ฉัตรพร  ทรัพยเจริญมาก กรมยุทธศึกษา ทร.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 102 ทุน
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ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.ทิพยกฤตา ปราบริปู น.อ. ทศพร  ปราบริปู กพ.ทร.

2 นายภูเบศ อภิวันทร จ.อ. ชาติชัย  อภิวันทร กลน.กร

3 น.ส.วราลี อาษาสิงห พ.จ.อ. ไพศาล  อาษาสิงห ร.ล.กระบุรี

4 น.ส.พชรมน เขียวเกษม น.ต. มงคล  เขียวเกษม บก. กบร.

5 นายปวริศร สุยานาง พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  สุยานาง ร.ล.ลาดหญา

6 น.ส.กัลยารัตน อินทรักษา ร.อ. ชินกร  อินทรักษา ร.ล.เจาพระยา

7 นายภคพล อวยพร วาที่ ร.ท. อนุรักษ  อวยพร กองบิน 1 กบร.กร.

8 น.ส.ศตพร กลิ่นเกษร จ.อ. มารุต  กลิ่นเกษร กง. รร.ชุมพล ฯ

9 น.ส.ชลดา เคนชาลี พ.จ.อ. เดชา  เคนชาลี บก.กฟก.2 กร.

10 น.ส.ปุณรดา อัครเตชนนท น.อ. ภาณุกฤษ  อัครเตชนนท กพ.ทร.

11 นายณิชากร มีจิต พ.จ.อ. นิรันดร  มีจิต กทส.ฐท.สส.

12 น.ส.ณิชชานันท พูนกลาง ร.ท. มานพ  พูนกลาง กรมอูทหารเรือ

13 น.ส.จิดาภา จันทรพรม ร.อ. กึกกอง  จันทรพรม กองสนับสนุน กร.

14 นายแทนคุณ บุญบุตตะ พ.จ.อ. ดนัย  บุญบุตตะ ศสร.สอ.รฝ.

15 น.ส.ศวรรยา อินทรศักดิ์ พ.จ.อ. ธวัชชัย  อินทรศักดิ์ บก. กร.

16 น.ส.พิชญาพร บรรณาคํา พ.จ.อ. ทรงศักดิ์  บรรณาคํา กง. รร.ชุมพล ฯ

17 น.ส.ปรียาพร คูณขุนทด ร.ต. ปรีชา  คูณขุนทด นสร.กร.

18 น.ส.ชาลิสา กันภัย พ.จ.อ. ชลิต  กันภัย ศฝ.สอ.รฝ.

19 นายวงศพัทธ นทีธารทอง นาง นิตยา  นทีธารทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

20 น.ส.ธัญชนก ลวนศิริ พ.จ.อ. ปธณพล  ลวนศิริ สอ.พัน22

21 น.ส.ภัทรลภา สีเหลือง พ.จ.อ. มานิตย  สีเหลือง ศสร.สอ.รฝ.

22 นายภูตะวัน บุญเกิน จ.อ. สันติ  บุญเกิน บํานาญตัดผานธนาคาร

23 น.ส.วันสิริ ลักษณะโต น.อ. อนุวัตร  ลักษณะโต สงเอง

24 นายชโยดม ออนบานแดง จ.อ. สุบิน  ออนบานแดง ร.ล.เจาพระยา

25 น.ส.ปวีณธิดา โกสีย นาง อโนชา  สัตรีวงศ ทัพเรือภาคที 1

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

26 น.ส.ศุภิสรา พนภัยพาล ร.ท. ชลธี  พนภัยพาล กง. รร.ชุมพล ฯ

27 น.ส.วีรอร เพชรสุข พ.จ.อ. วิรัตน  เพชรสุข กองสนับสนุน กร.

28 น.ส.ภัณฑิลา เพิ่มพูล น.ต. ชัดชัย  เพิ่มพูล ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

29 น.ส.ขรพรรษ พุมดี จ.อ. นพดล  พุมดี ร.ล.ตากใบ

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 102 ทุน
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30 น.ส.สุพรรณิการ นนดี จ.อ. พรมจิตร  นันดี กง. รร.ชุมพล ฯ

31 น.ส.อนงคภัทร เพขุนทด จ.อ. อนันท  เพขุนทด เรือ ต.235

32 น.ส.สิดารัศมิ์ เพียนทานี น.ส. เสาวณีย  ชูรัด พนักงานสหกรณ

33 น.ส.ศุภาพิชญ ถิ่นดวงจันทร น.ต. กฤษฎา  ถิ่นดวงจันทร บก. กฝร.

34 น.ส.ธัญญภัทร วรรณกลาง นาง ฤดีภรณ  วรรณกลาง รพ. สิริกิติ์

35 น.ส.ศิรภัสสร สาระรัตน จ.อ. สมชาย  สาระรัตน ร.ล.ภูมิพล

36 น.ส.สุรภา สายวงศ น.อ. จักษวัฏ  สายวงค บก. กฝร.

37 นายปณณพัฒน โละพันธ จ.อ. มนูญ  โสะพันธ ทัพเรือภาคที่ 3

38 น.ส.ชนิดาภา สุขปานเจริญ นาย ธีรชัย  สุขปานเจริญ ขส.ฐท.สส.

39 น.ส.พิชชาพร ญาติปลื้ม จ.อ. สมเกียรติ  ญาติปลื้ม สถานีบิน กบร.กร.

40 น.ส.ปณณธร มวงนอย ร.อ. มานะ  มวงนอย อูราชนาวีมหิดล อร.

41 น.ส.นันณภัส สินธุสนธิชาติ พ.จ.อ. ดุสิต  สินธุสนธิชาติ สอ.พัน22

42 น.ส.กุลิสรา ทองชาวกรุง พ.จ.อ. กรุง  ทองชาวกรุง บก. กฝร.

43 น.ส.ณัฐพร แสนหวา พ.จ.อ. สมจิตร  แสนหวา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

44 น.ส.จิดาภา ลิ้มสุวรรณ พ.จ.อ. เฉลิมพล  ลิ้มสุวรรณ ขส.สน.สอ.

45 นายรัชชานนท โลวะลุน จ.อ. สมพงษ  โลวะลุน เรือ ต.111

46 น.ส.ษรริสา ไดสุข น.ท.หญิง สิรินันท  ไดสุข รพ. สิริกิติ์

47 นายปราชญนที ศรีดาวเรือง พ.จ.อ. มนตชัย  ศรีดาวเรือง ร.ล.เทพา

48 น.ส.ณัฐกมล ศรีคลัง จ.อ. เสฎฐวุฒิ  ศรีคลัง เรือ ต.233

49 นายธนพล ศรีนวล พ.จ.อ. ถวัลย  ศรีนวล กง.นย.

50 นายวงศพัทธ สมบัติหลาย พ.จ.อ. มานพ  สมบัติหลาย บก. กฝร.

51 น.ส.ชลิดา จันทนา พ.จ.อ. ธนาธร  จันทนา กองบิน 1 กบร.กร.

52 น.ส.สิริมาตา โสรี พ.จ.อ. ศักดิ์ศิลป  โสรี บก.กรม รฝ.1

53 นายณัฐพล บํารุงผล พ.จ.อ. ขัตรมงคล  บํารุงผล พัน 21

54 นายเสฏฐวุฒิ เปรมเจริญ พ.จ.อ. วิสูตร  เปรมเจริญ กองบิน 2 กบร.กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

55 น.ส.ทิพยรดา แนบกลาง นางสาว รัชนีวรรณ  อุปถัมภชาติ พนักงานสหกรณ

56 นายปวาริศ ประมูลสิน ร.อ. ญาณวรุตม  ประมูลสิน ศสร.สอ.รฝ.

57 น.ส.กรกฎ ปสเสนะ พ.จ.อ. ณัฎฐ  ปสเสนะ ขส.ฐท.สส.

58 น.ส.ขวัญนารี เปลี่ยนไพร ร.อ. ประไพร  เปลี่ยนไพร ขส.สน.สอ.

59 น.ส.ชญานิศา วรปญญา พ.จ.อ. ถวัลย  งามแสง พัน 21
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60 น.ส.ศิรินภา บุตรน้ําเพ็ชร ร.ท. ภิญโญ  บุตรน้ําเพชร อูราชนาวีมหิดล อร.

61 น.ส.ชุติมณฑน ภาแกว น.ท.หญิง วลัยลักษณ  ภาแกว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

62 น.ส.สุธาสินี เนาวกะ พ.จ.อ. โกมล  เนาวกะ บก. กฝร.

63 นายกาญจนพิสิฐ พงษสระพัง น.ท. ธีระพล  พงษสระพัง กรมแพทย ทร.

64 นายกันตยศ ใจสูศึก จ.อ. ศฤงคาร  ใจสูศึก บก. กร.

65 น.ส.ลุมิฌายนันท ภูวงษ น.ต.หญิง พจมาลย  ภูวงษ รพ. สิริกิติ์

66 น.ส.ภัทรพร สุขมณี ร.อ. ชํานาญ  สุขมณี พันซบร.สน.สอ.

67 นายภานุวิชญ ปลัดสังข จ.อ. ชูลิต  ปลัดสังข พัน 21

68 นายกรภัทร สวยสะอาด ร.ต. วิโรจน  สวยสะอาด เบี้ยหวัด ทร.

69 น.ส.สุภิญญา คําเครือ พ.จ.อ. พินิจ  คําเครือ รพ. สิริกิติ์

70 น.ส.ชลิสา อราม น.ส. เกสร  ทะวิชัย กง. รร.ชุมพล ฯ

71 น.ส.นุสรียา พอธานี พ.จ.อ. เชิดศักดิ์  พอธานี พันพ.กรมสน.สอ.รฝ

72 น.ส.ยลรดี เจริญดี จ.อ. ณธกร  เจริญดี กองบิน 1 กบร.กร.

73 น.ส.ชนัสดา ดวงศรี ร.ต. สถาพร  ดวงศรี บก. กฝร.

74 นายณัฐฐากูร ทอนโพธิ์ พ.จ.อ. ศักดิ์นรินทร  ทอนโพธิ์ ร.ล.แหลมสิงห

75 น.ส.กัญญาณัฐ ทําสินธุ จ.อ. บุญเกิด  ทําสินธุ ร.ล.สงขลา

76 น.ส.อรุณยุพา สายธะนู พ.จ.อ. อรุณ  สายธะนู กลน.กร

77 น.ส.ภัทรภร แกวขาว จ.อ. กิตติกร  แกวขาว กองเรือบรรทุก ฮ.

78 น.ส.ชมพูนุท ชุมเจริญ พ.จ.อ. อัฑฒกร  ชุมเจริญ สอ.พัน22

79 น.ส.ฐิตาพร ทองทะวัย พ.จ.อ. ประสิทธิ์  ทองทะวัย กองบิน 1 กบร.กร.

80 น.ส.ชุติญา อรุณโรจน พ.จ.อ. ชลนภา  อรุณโรจน สอ.1

81 น.ส.ณัฐณิชา อินทรชาติ ร.ต. เสนห  อินทรชาติ บก. กร.

82 น.ส.สิริยากร ขันแกว ร.อ. ไพโรจน  ขันแกว รพ. สิริกิติ์

83 น.ส.ลักษิกา น้ําเพชร พ.จ.อ. วิทยากร  น้ําเพชร ศฝ.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

84 น.ส.ปริยกร ลุนจุนละ พ.จ.ต. ประยูร  ลุนจุนละ กลน.กร

85 นายรณกร สุวรรณโชติ ร.อ. ดําเกิง  สุวรรณโชติ ร.ล.อางทอง

86 น.ส.นันทนภัส วาศนาวิน ร.อ. สารัตถ  วาศนาวิน กรมสรรพาวุธ ทร.

87 นายณัฐวุฒิ แสงจันทร พ.จ.อ. อนันต  แสงจันทร นสร.กร.

88 น.ส.ณัฎฐวรินทร อรามศิริรุจิเวทยน.ท. กฤษฎา  อรามศิริรุจิเวทย บก. กบร.

89 นายคณาธิป เดิมปนุ พ.จ.อ. กิติศักดิ์  เดิมปนุ กองบิน 2 กบร.กร.

ผนวก ก - 10
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90 น.ส.ณัฏฐฎาพร สีสันงาม ร.ต. สุพรรณ  สีสันงาม กรมอูทหารเรือ

91 นายธนวัฒน มัชฌิมะ จ.อ. ประชา  มัชฌิมะ บก. กบร.

92 นายชนาธิป ทิพยกองราษฎร พ.จ.อ. นพดล  ทิพยกองราษฎร กองบิน 2 กบร.กร.

93 น.ส.วชิรญาน ฉุยฉาย พ.จ.อ. วันชัย  ฉุยฉาย อูราชนาวีมหิดล อร.

94 นายราเมนทร จินตนโอภาส พ.จ.อ. บัณฑิต  จินตนโอภาส พัน 21

95 น.ส.วสิณี สินธพทอง น.ท. วสุพล  สินธพทอง เบี้ยหวัด ทร.

96 น.ส.ษิญาดา วงคตาขี่ พ.จ.อ. จักรี  วงคตาขี่ ศกล.พธ.ทร.

97 นายพรรคนาวิน อันบุรี น.ต. ณรงคฤทธิ์  อันบุรี บก.กฟก.2 กร.

98 นายธนาตย วิไลสมสกุล จ.อ. ชยุตพงศ  วิไลสมสกุล บก. กฝร.

99 น.ส.ปุญญวีณ จรครบุรี พ.จ.อ. วัฒนธนชัย  จรครบุรี ศฝ.สอ.รฝ.

100 น.ส.ทิพยพัตรา พิมพภูธร น.ต.หญิง ทิพยวิมล  รุงเรือง ร.พ.ปนเกลา

101 น.ส.ธนิดา ปะสังคะโท พ.จ.อ. ธนิศร  ปะสังคะโท ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

102 นายหัฏฐกร พงษไสว น.ท.หญิง รุจิรา  พงษไสว รพ.อาภากรเกียรติวงศ

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.จิดาภา รอดเวียง น.ต. ธนภัทร  รอดเวียง ขส.ฐท.สส.

2 น.ส.วิชญาดา หอมจันทร พ.จ.อ. วิชาญ  หอมจันทร พัน รฝ.11 กรม รฝ

3 น.ส.พรรณราย เรืองวิลัย ร.อ. ไพวน  เรืองวิลัย ศสร.สอ.รฝ.

4 น.ส.ชญานิษฐ ทองบัว น.ท. ชัยชะนะ  ทองบัว กองเรือดําน้ํา กร.

5 น.ส.นภสร ปานทอง ร.ต. เฉลิมพร  ปานทอง ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

6 น.ส.ธนภรณ สุดหนองบัว จ.อ. สงกรานต  สุดหนองบัว ร.ล.ตาป กฟก.1

7 น.ส.พฤนทรัชต ศิริวงศ น.อ.(พ) อนุรัตน  ศิริวงศ บก. กร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

8 น.ส.มนันยา เทียมสงวน ร.อ. พนม  เทียมสงวน รพ.อาภากรเกียรติวงศ

9 นายณัฏฐกิตติ์ หลุมแกว พ.จ.ท. พรเทพ  หลุมแกว ร.ล.จักรีนฤเบศร

10 นายศุภิณัฐ หาญวงศ น.ต.หญิง ศุภรินทร  หาญวงศ รพ. สิริกิติ์

11 น.ส.กานตพิชชา ศรีชม พ.จ.อ. ทรัพยอํานวย  ศรีชม กองเรือดําน้ํา กร.

12 น.ส.นฤมล เอี่ยมสําอางค จ.อ. มารุจน  เอี่ยมสําอางค เรือ ต.82

13 นายชลชาติ เสริฐศรี พ.จ.อ. ประยูร  เสริฐศรี กง.ฐานตราด

14 น.ส.ฐิตากัลยา เกษร ร.อ. สามารถ  เกษร พัน รฝ.11 กรม รฝ
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15 น.ส.เปรมณิชา เบาทอง พ.จ.อ. วนิชย  เบาทอง พัน 21

16 น.ส.บุญญาณี มวงเขียว พ.จ.อ. พนม  มวงเขียว ศฝ.สอ.รฝ.

17 น.ส.เกศกัญญาภัทร มีเคา พ.จ.อ. มรกต  มีเคา นสร.กร.

18 น.ส.ชลธิชา นาเมือง ร.ต. ไพรัตน  นาเมือง กรมพลาธิการ ทร.

19 นายธรรมมณฑล แสงมา น.ต. สาโรจน  แสงมา กรง.ฐท.สส .

20 น.ส.ณัฐณิชา ปาจะกัง น.ท. พิชัยยุทธ  ปาจะกัง บก.กฟก.2 กร.

21 น.ส.กรรณิกา ดิลกธรรมวุธ น.ท. ปญญา  ดิลกธรรมวุธ กองสนับสนุน กร.

22 น.ส.สุประวีณ คงปาน ร.ท. พิสิษฐ  คงปาน สอ.พัน22

23 นายปณชัย บุญคํา จ.อ. ขยัน  บุญคํา กองสนับสนุน กร.

24 นายปุณชัย ปานออง ร.อ. ประจักษ  ปานออง บก.กรม รฝ.1

25 นายแทนไท ทรพีสิงห ร.ท. สุระสิทธิ์  ทรพีสิงห ขส.สน.สอ.

26 น.ส.ประภัสสร สีหราช ร.อ. ประเสริฐ  สีหราช ศสร.สอ.รฝ.

27 น.ส.กัญญานัฐ นนเทศา จ.อ. เดชา  นนเทศา กองบิน 1 กบร.กร.

28 น.ส.อมลวรรณ วันเพ็ญ พ.จ.อ. สกล  วันเพ็ญ กองสนับสนุน กร.

29 น.ส.พสุกานต สันติเวชรัศมี น.ส. จินตนา  ขําเกื้อ ทัพเรือภาคที่ 3

30 น.ส.รินรดา พุทธมี พ.จ.อ. ธนวัฑฒ  พุทธมี กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

31 น.ส.ศศิภา คุณภาที จ.อ. ศุภชัย  คุณภาที ศสร.สอ.รฝ.

32 น.ส.พิชญาพร ยางเอน ร.อ. ขวัญชัย  ยางเอน อูราชนาวีมหิดล อร.

33 นายปฐวี อินทรบุตร จ.อ. นเรศ  อินทรบุตร บก.กฟก.1 กร.

34 น.ส.ศีรภัสสร โกรัตนะ น.ต.หญิง อุษา  อภัยฤกษ รพ. สิริกิติ์

35 น.ส.ชนัญชิดา ภาเภา จ.อ. มงคล  ภาเภา ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

36 นายธนภัทร ชัยนัด พ.จ.อ. สมภพ  ชัยนัด พัน สอ.11

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

37 น.ส.วริสศรา มิรัตนไพร น.ต. สิทธิพร  มิรัตนไพร บก.กฟก.2 กร.

38 น.ส.สิรามล ทองศาสตร พ.จ.อ. อํานาจ  ทองศาสตร นสร.กร.

39 น.ส.บัณฑิตา ฉายสนิท ร.อ. กิตติพงษ  ฉายสนิท พัน 21

40 น.ส.ปรียานันท สุระขันธ พ.จ.อ. สุวัฒน  สุระขันธ นสร.กร.

41 น.ส.ณัฐจรี จันทรานนท พ.จ.อ. นิธินันท  จันทรานนท กองสนับสนุน กร.

42 น.ส.ลภัสรดา ตาลจินดา พ.จ.อ. วิทยา  ตาลจินดา บก.ฐท.สส.

43 นายชลชาติ รอดวิจิตร ร.ท. กุหลาบ  รอดวิจิตร กรมอุทกศาสตร ทร.

44 น.ส.พัชราภรณ บุญประเสริฐ พ.จ.อ. พัฒนา  บุญประเสริฐ พัน รฝ.11 กรม รฝ
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45 นายธนธร ภิรมยเนตร ร.ท. สุนทร  ภิรมยเนตร กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

46 น.ส.กัญกนกภรณ รมพฤกษ พ.จ.อ. บรรพต  รมพฤกษ บก. กร.

47 น.ส.ภัทรวรรณ อุนชุโร ร.อ. อรุณ  อุนชุโร กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

48 นายพชร ใจอินทร น.ต.หญิง นงลักษณ  ใจอินทร กรมแพทย ทร.

49 น.ส.พิชชาพร โฆสิตาภา ร.ท. สําราญ  โฆสิตาภา พัน รฝ.12 กรม รฝ

50 น.ส.อาภัสรา ตายเกิด ร.ท. กอบกิจ  ตายเกิด บก. กฝร.

51 น.ส.นันทนภัส แกวศักดิ์ พ.จ.อ. พิเชฐ  แกวศักดิ์ ทัพเรือภาคที่ 3

52 น.ส.พรปวีณ วรรธนเวโรจน พ.จ.อ. พันธศักดิ์  วรรธนเวโรจน ร.ล.คํารณสินธุ

53 น.ส.อรปรียา เข็มงามดี พ.จ.อ. เฉลิมพล  เข็มงามดี ศฝ.สอ.รฝ.

54 นายสุรัชนาวี เจริญทรัพย พ.จ.อ.หญิง รัตนา  วงษสิม รพ. สิริกิติ์

55 น.ส.สุณัชชา เมืองโคตร พ.จ.อ. นเรศ  เมืองโคตร กง.พัน รนบ.พล.นย.

56 น.ส.ชนกนันท ปาละนันท น.อ. ชัชชัย  ปาละนันท กรมอูทหารเรือ

57 นายณัฏฐกฤษฏิ์ เหลืองนภา น.ท. ณัฐจักร  เหลืองนภา สงเอง

58 น.ส.ศุภกานต ชํานาญ น.ต.หญิง ปยาณี  ชํานาญ รพ. สิริกิติ์

59 น.ส.พลอยพรรณ พันธโชติ พ.จ.อ. สวัสดี  พันธโชติ พัน รฝ.11 กรม รฝ

60 น.ส.ชญานิษฐ โอทอง พ.จ.อ. ชัยพันธุ  โอทอง บก.กยฝ.กร .

61 น.ส.ณปภา คําสุวรรณ พ.จ.อ. สายันต  คําสุวรรณ กองบิน 1 กบร.กร.

62 น.ส.สุชัญญา กลันกสิกรณ ร.ต. ธีระยุทธ  กลั่นกสิกรณ ศฝ.สอ.รฝ.

63 น.ส.วันวิสาข พลากานตรง ร.ต. จําเริญ  พลากานตรง ขส.สน.สอ.

64 น.ส.พิมพนารา ทองเฉลิม ร.ต. เอนก  ทองเฉลิม ขส.สน.สอ.

65 น.ส.อัจจิมา อินทรมี นาย ชุมพล  อินทรมี อูราชนาวีมหิดล อร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

66 น.ส.ศิรประภา ทรัพยสมาน ร.อ. ศักยภาพ  ทรัพยสมาน กง.พันพ.กรมสน.พล.นย.

67 น.ส.อรกมล สอนไข พ.จ.อ. สาธิต  สอนไข กง.พันรถถัง

68 น.ส.พิมพนภา ลาภพงษไพบูลย พ.จ.อ. สายัญ  ลาภพงษไพบูลย ทัพเรือภาคที 1

69 น.ส.จิณหนิภา รักษาพันธุ พ.จ.อ. ชาญณรงค  รักษาพันธุ ศสร.สอ.รฝ.

70 น.ส.อลิสดา ชํานิจ ร.อ. อดิศักดิ์  ชํานิจ ศฝ.สอ.รฝ.

71 น.ส.ฉัตรพร ซิ้มเจริญ ร.อ. ปริญญา  ซิ้มเจริญ ร.ล.อางทอง

72 น.ส.บุณยนุช หนูสมตน พ.จ.อ. ธนภัฎ  หนูสมตน ศฝ.สอ.รฝ.

73 น.ส.ทิพธัญญา เรืองผึ้ง พ.จ.อ.หญิง ธันยากร  เรืองผึ้ง รพ. สิริกิติ์

74 น.ส.ปริภาพร ตนทอง พ.จ.อ. ปรีชา  ตนทอง ศสร.สอ.รฝ.

ผนวก ก - 13

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 102 ทุน



75 นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ น.ต.หญิง ประภัสสร  โปชัน รพ. สิริกิติ์

76 นตท.ธีรภัทร ถาวงษกลาง น.ต. ทองสุข  ถาวงษกลาง นสร.กร.

77 น.ส.มนพร พรมสิทธิ์ ร.อ. เมศร  พรมสิทธิ์ ร.ล.กระบี่

78 น.ส.อภิจารี นิยมศิลปชัย ร.อ. อภินันท  นิยมศิลปชัย นสร.กร.

79 นายศุภวิช มาลัย ร.ท. สมชาย  มาลัย บก. กบร.

80 น.ส.ธัญยพร จันทรดี พ.จ.อ. เสาร  จันทรดี ร.ล.สุโขทัย

81 น.ส.ชลสิตา นาคประสิทธิ์ น.ท. วีรพงษ  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนนายเรือ

82 น.ส.พิชญาภา กนิตศรีบําเพ็ญ พ.จ.อ. อุทัย  กนิตศรีบําเพ็ญ กง. รร.ชุมพล ฯ

83 นายกฤติณ หรั่งเจริญ ร.ท. วินัย  หรั่งเจริญ กง. รร.ชุมพล ฯ

84 น.ส.อัจฉริยา ตามกลาง ร.ท. ธนากร  ตามกลาง กองบิน 2 กบร.กร.

85 น.ส.ศุภกานต ทับทิม นาย นิวัฒน  ทับทิม กองอุตุนิยมวิทยา อศ.

86 น.ส.พัชรพร ดําขํา ร.อ. พนมพร  ดําขํา บก. กฝร.

87 นายวีรภัทร บุญประชม ร.อ. ศรวิษฐ  บุญประชม บก. กบร.

88 นายศุภณัฐ พันธทอง นางสาว บุญสิตา  พันธทอง กง. รร.ชุมพล ฯ

89 น.ส.บุญสิตา ชุมทวี พ.จ.อ. อนุชาติ  ชุมทวี ร.ล.นเรศวร

90 น.ส.พัชรีพร พรหมพา พ.จ.อ. พิริยะ  พรหมพา กง. รร.ชุมพล ฯ

91 นายกันต คําเลิศ น.อ. เทพฤทธิ์  คําเลิศ บก.กยฝ.กร .

92 น.ส.วรรณษา เสมสุวรรณ จ.อ. วีระชัย  เสมสุวรรณ สน.สอ.

93 นตท.ชัยดิตถ จรูญชัย พ.จ.อ. เฉลียว  จรูญชัย อูราชนาวีมหิดล อร.

94 นายธนกรก สารเอก พ.จ.อ. พลภัทร  สารเอก บก.กยฝ.กร .

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

95 นายพีรพัฒน กลัดสวัสดิ์ พ.จ.อ. ประพันธ  กลัดสวัสดิ์ กองบิน 2 กบร.กร.

96 นายศุภณัฐ มณีสุวรรณ พ.จ.อ. สุภักดี  มณีสุวรรณ ร.ล.แรด

97 นายสิทธินนท สิมมาผาบ ร.ท. เสด็จ  สิมมาผาบ บก. กฝร.

98 น.ส.เพชรศิริลักษณ เชิดศิริ พ.จ.อ. พินึก  เชิดศิริ กองบิน 1 กบร.กร.

99 น.ส.สุพิชญา เทียนศิริโชติ น.ท. สมบัติ  เทียนศิริโชติ เบี้ยหวัด ทร.

100 นตท.สุวิจักษณ กุลจารุอภิรักษ พ.จ.อ. ชัยยะ  กุลจารุอภิรักษ รพ. สิริกิติ์

101 น.ส.จิดาภา เมฆสุวรรณ ร.อ. ชาญชน  เมฆสุวรรณ ร.ล.ภูเก็ต

102 นตท.รติกร พันธเลิศ พ.จ.อ. ไพบูลย  พันธเลิศ อูราชนาวีมหิดล อร.

ระดับ ปวช. จํานวน 14 ทุน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 102 ทุน

ผนวก ก - 14



ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.กุลจิรา สุทธิประภา นาง สุดารัตน  สุทธิประภา นสร.กร.

2 น.ส.ศิรดา สุขบัวใหญ พ.จ.อ. วัชรินทร  สุขบัวใหญ พัน 21

3 นายธนนรินทร รองกลัด พ.จ.อ. อมรธิษณ  รองกลัด บก. กฝร.

4 น.ส.ฉัตรชนก จุยะโส จ.อ. สุพิน  จุยะโส บก.สอ.รฝ .

5 นายธนกฤต ฉิมนอก พ.จ.อ. สุระ  ฉิมนอก พัน รฝ.12 กรม รฝ

6 นายนราธิป สาลีกุล ร.ท. นคร  สาลีกุล บก.กยพ.กร .

7 น.ส.อภิญญา สิทธิไชย พ.จ.อ. อลงกต  สิทธิไชย นสร.กร.

8 นายชัยรัตน ตอบกลาง จ.อ. วันชัย  ตอบกลาง ศฝ.สอ.รฝ.

9 น.ส.สุพรรณรัตน เติมแตม จ.อ. นเรศ  เติมแตม กองสนับสนุน กร.

10 นายณัฐพงศ ภาพสิงห พ.จ.อ. ดุสิต  ภาพสิงห พัน 12

11 นายอัครชา คามะปะใน พ.จ.อ. วีระชัย  คามะปะใน รพ. สิริกิติ์

12 น.ส.ประถมาภรณ กังสดาล พ.จ.อ. จักรกฤษ  กังสดาล กรมสรรพาวุธ ทร.

13 นายศุภวิชย คงชเวช พ.จ.อ. ณัชนนท  คงชเวช บก. กบร.

14 น.ส.ศุภกาญจน ทับชม พ.จ.อ. จรูญ  ทับชม พัน รฝ.12 กรม รฝ

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.สุกัณณา รอดศาสตร พ.จ.อ. สมศักดิ์  รอดศาสตร พัน 21

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

2 น.ส.ฑิตฐิตา เผาเพ็ง พ.จ.อ. รังสรรค  เผาเพ็ง บก. กฝร.

3 นายกฤษฎา ดวงแกว ร.ต. อุทัย  ดวงแกว กองบิน 1 กบร.กร.

4 นายชลันธร เครือทอง จ.อ. ทวีฤทธิ์  เครือทอง พัน 21

5 น.ส.กชกร สังขทอง ร.ต. รพี  สังขทอง บก.กตอ.กร .

6 นจอ.ไชยวัฒน พวงแกว พ.จ.อ. ศักดิ์ดา  พวงแกว กง. รร.ชุมพล ฯ

7 น.ส.ชุตินันท ชะนะเกตุ พ.จ.อ. ธนชนัน  ชะนะเกตุ ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

8 นายธีรภัทร ลมุล ร.อ. บุญธรรม  ลมุล ทัพเรือภาคที 1

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

1 น.ส.นิศามณี ศรีเดช วาที่ น.ต. กมลศักดิ์  ศรีเดช กองบิน 2 กบร.กร.

ระดับ ปวส. จํานวน 8 ทุน

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 128 ทุน
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ระดับ ปวส. จํานวน 8 ทุน



2 น.ส.ญาณิศา ชัยสุวรรณ น.ต. นริศ  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

3 น.ส.เบญญทิพย มยูรวัชรไพโรจนร.อ. เตือนพล  มยูรวัชรไพโรจน ศฝ.สอ.รฝ.

4 นายชัยภัทร หลิมวิวัฒน พ.จ.อ. ธนวัฒน  หลิมวิวัฒน บก. กฝร.

5 น.ส.ลิปการ อุทาโย ร.ท. ปรีชา  อุทาโย เรือ ต.81

6 น.ส.เมธาพร วิเศษสุวรรณ น.อ. ชัยยุทธ  วิเศษสุวรรณ กองเรือดําน้ํา กร.

7 น.ส.นวรินทร หาระภูมิ ร.ท. ไพรินทร  หาระภูมิ กองบิน 2 กบร.กร.

8 นนร.ภาสวี นอยจํารัส น.อ. ชลนที  นอยจํารัส กพ.ทร.

9 น.ส.สุรียพร สุพรรณพงษ น.ท. จุลศักดิ์  สุพรรณพงศ บก. กร.

10 น.ส.อรศิริ วงษสวัสดิ์ นาง ศิริพร  วงษสวัสดิ์ กรง.ฐท.สส .

11 นายศิวกร ปญญาอินทร พ.จ.อ. สุนทร  ปญญาอินทร กง. รร.ชุมพล ฯ

12 น.ส.ออมสิน ยังมีสุข พ.จ.อ. ไชยวัฒ  ยังมีสุข กองสนับสนุน กร.

13 นายภูริณัฐ นาแหยม พ.จ.อ. สุรสิทธิ์  นาแหยม กรมสรรพาวุธ ทร.

14 น.ส.รตนพรรษ บุญเลิศ น.อ. รังสรรค  บุญเลิศ กรมแพทย ทร.

15 นายคุณานนต พลรัตน ร.อ. ประทีป  พลรัตน เบี้ยหวัด ทร.

16 น.ส.อภิรตรา ทันออน ร.อ.หญิง สุพัตรา  วิเศษวงษา รพ.อาภากรเกียรติวงศ

17 น.ส.วิลาวัณย แสงเนตร พ.จ.อ. ทันวุฒิ  แสงเนตร นสร.กร.

18 นนร.พงศณภัทร นุยนวล ร.ท.หญิง จินตนา  นุยนวล รพ.อาภากรเกียรติวงศ

19 น.ส.ปยธิดา บุตรจันทร ร.อ. นิยม  บุตรจันทร บก. กฝร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

20 นายศวัสกร เทวศรัญยดิษฐ น.อ. สมยศ  เทวศรัญยดิษฐ บก.กยฝ.กร .

21 น.ส.พิมพิชชา ไชยสุทธิ์ ร.อ. สาโรจน  ไชยสุทธิ์ กลน.กร

22 น.ส.ธนพร จันทรางศุ น.ต. อนันทพร  จันทรางศุ อูราชนาวีมหิดล อร.

23 นายฐานทัพ ทองสุกงาม ร.อ. สุรศักดิ์  ทองสุกงาม พัน 21

24 น.ส.จิดาภา บุญศิลป จ.อ. เดี่ยว  บุญศิลป ทัพเรือภาคที่ 2

25 น.ส.วรรษวรรณ แจมแจง ร.อ. วิเชษฐ  แจมแจง บก. กบร.

26 นายศุภฤกษ หีตพัฒน ร.ต. ถนอมศักดิ์  หีตพัฒน พัน บก. และบริการ นย.

27 นายชาญชล บุญทองดี น.ต. คีรีรัฐ  บุญทองดี อูทหารเรือธนบุรี

28 น.ส.ภัณฑิรา พักแพรก น.ท. อํานวย  พักแพรก เบี้ยหวัด ทร.

29 นายพีระณัฐ แสงละออ พ.จ.อ. ยิ่งยศ  แสงละออ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ

30 น.ส.ศุทธดา แมนพยัคฆ พ.จ.อ. ชัยวัฒน  แมนพยัคฆ บก.ฐท.สส.

31 น.ส.สิริยาภรณ อินแสง พ.จ.อ. ธานินทร  อินแสง ศฝ.สอ.รฝ.

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 128 ทุน
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32 น.ส.อนัญญา นามวิเศษ พ.จ.ท. อมรเทพ  นามวิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3

33 น.ส.สุปวีณ ศรีตะวัน น.ต.หญิง วัชรา  ศรีตะวัน รพ. สิริกิติ์

34 นายระพีพัฒน หงษสุวรรณ น.อ. บุญเรือง  หงษสุวรรณ กรมยุทธศึกษา ทร.

35 น.ส.ธิติพร สมรูป ร.ท. สมพร  สมรูป กลน.กร

36 น.ส.เขสิกา จิตอารี ร.อ. ธนกฤต  จิตอารี กรมแพทย ทร.

37 น.ส.ศุภรดา วิริยะ พ.จ.อ. ไกรสิงห  วิริยะ กองเรือดําน้ํา กร.

38 น.ส.วันวิสาข กิติราช พ.จ.อ. สมพร  กิติราช ทัพเรือภาคที 1

39 น.ส.ษิญาภา โกพลรัตน ร.ต. ทัตเทพ  โกพลรัตน นสร.กร.

40 น.ส.ชนิกานต คงสวัสดิ์ น.อ. ธัญวิศิฎษ  คงสวัสดิ์ กรมอูทหารเรือ

41 น.ส.ปรมาภรณ จันทรวงษ ร.ต. ปราโมทย  จันทรวงษ เบี้ยหวัด ทร.

42 น.ส.ญาดาวดี ชัยสุวรรณ นาง พิกุล  ชัยสุวรรณ รพ. สิริกิติ์

43 น.ส.อภิชญา สุขีถาน น.ต. ชานนท  สุขีถาน กองบิน 2 กบร.กร.

44 น.ส.นิชดา เดชเปา พ.จ.อ. ไกรลาศ  เดชเปา พัน 21

45 น.ส.สุพิชยา ชารัมย จ.อ. บุญรวม  ชารัมย สถานีบิน กบร.กร.

46 น.ส.กรชนก แกวชู พ.จ.อ. วราวุฒิ  แกวชู รพ. สิริกิติ์

47 น.ส.นภาวรรณ เหมทานนท พ.จ.อ. บุญชัย  เหมทานนท ร.ล.อางทอง

48 น.ส.ภัคธีมา ฮกเตี้ยว ร.ท. สมศักดิ์  ฮกเตี้ยว ศฝ.สอ.รฝ.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

49 นายพิชญตม คํานึงผล น.ท. สุพจน  คํานึงผล กทส.ฐท.สส.

50 น.ส.ปภัสพิมพ คบทองหลาง ร.ต. วิโรจน  คบทองหลาง ศสร.สอ.รฝ.

51 น.ส.กฤติยากร นิ่มนุช น.ท. ชํานาญ  นิ่มนุช ศูนยซอมอากาศยาน กบร.กร.

52 น.ส.อมรวดี โสดาดง นาง กาญจนา  โสดาดง กองสนับสนุน กร.

53 น.ส.ธันยชนก นามพุทธา จ.อ. วัชรินทร  นามพุทธา เรือ ต.18

54 น.ส.รมณภัทร ชลันวรพล น.ท.หญิง จุฬาณิช  ชลันวรพล กรมยุทธศึกษา ทร.

55 นนร.ภานุพงศ ยิ่งยง น.ท.หญิง วัชรี  ยิ่งยง รพ. สิริกิติ์

56 น.ส.ฐิติกานต มากสิน ร.ท. ยุทธภูมิ  มากสิน กรมกอสราง(กสพ.ฐทสส

57 น.ส.อภิชญา นาสา ร.ต. สุวิจักขณ  นาสา บก.กยฝ.กร .

58 น.ส.ปาณิศา สุวรรณ น.ต.หญิง พัชรินทร  พรหมแพทย รพ. สิริกิติ์

59 น.ส.ยลรียา สมรส ร.อ. ชรินทร  สมรส รพ. สิริกิติ์

60 น.ส.วัสสิกา อูเนียม พ.จ.อ. สมเกียรติ  อูเนียม บก. กฝร.

61 น.ส.ณัฐธิดา เรืองศรี จ.อ. ณัฎฐนันท  เรืองศรี สอ.1
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62 นายชัชชัย โพธิ์นา น.ท. ชวง  โพธิ์นา บก. กบร.

63 น.ส.พัชญานันท ปตตะนี พ.จ.อ. วิเชียร  ปตตะนี บก.กยฝ.กร .

64 น.ส.ณัฐณิชา พิมพถนอม น.อ. พิเชษฐ  พิมพถนอม บก.กยฝ.กร .

65 น.ส.พิมพญาดา สวางพงษ พ.จ.อ. เผาพงษ  สวางพงษ พัน รฝ.12 กรม รฝ

66 น.ส.ดุษณีญา ชูสถิตย จ.อ. ไพบูลย  ชูสถิตย กลน.กร

67 น.ส.กันตา กิจเจริญ พ.จ.อ. โชคชัย  กิจเจริญ กองบิน 1 กบร.กร.

68 นายวศกร วงษสุวรรณ น.อ. ทักษิณ  วงษสุวรรณ กรมสวัสดิการ ทร.

69 น.ส.ณัชชา เวียงแกว น.ท. ณรงค  เวียงแกว เบี้ยหวัด ทร.

70 น.ส.มีวรดา สายกลาง พ.จ.อ. วิชั่น  สายกลาง บก. กฝร.

71 น.ส.ศรัณยภรณ ดวงคํานอย พ.จ.อ. ประทีป  ดวงคํานอย กทส.ฐท.สส.

72 น.ส.อิ่มกมล อิ่มอยู พ.จ.อ. นพพร  อิ่มอยู นสร.กร.

73 น.ส.สุพิชญา งามไตรเลิศ น.อ. พิชัย  งามไตรเลิศ กรมสรรพาวุธ ทร.

74 น.ส.สุธาพรรณ กลั่นเกลี้ยง พ.จ.อ. สุชาติ  กลั่นเกลี้ยง บก.ฐท.สส.

75 นนร.ธัญดนัย บุตรแกว ร.อ. ธีระศิลป  บุตรแกว บก. กร.

76 น.ส.สุภาวิตา นิตยนรา พ.จ.อ. เริงศิลป  นิตยนรา นสร.กร.

77 น.ส.วริศรา แกวใส น.ท. เรืองเดช  แกวใส ศกล.พธ.ทร.

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

78 น.ส.ธนพร นิศาพฤกษาชาติ ร.อ. ธนาชิต  นิศาพฤกษาชาติ บก.กยพ.กร .

79 นายธิบดี เมธาวริศกุล น.อ.(พ) ชนมวรินทร  เมธาวริศกุล สง.ปรมน.ทร.

80 น.ส.นัษริษา บุญฤทธิ์ พ.จ.อ. นาวิน  บุญฤทธิ์ บก.กรม รฝ.1

81 น.ส.นุชนันท กนแกว วาที่ ร.อ. ระยะ  กันแกว บก.กฟก.2 กร.

82 น.ส.ภรพัฒนชญา ชุมชื่น ร.อ. ฉัตรชัย  ชุมชื่น กง. รร.ชุมพล ฯ

83 น.ส.ปยะพร เข็มแกว นาง พรสิทธิ์  เข็มแกว กองสนับสนุน กร.

84 น.ส.รินรวี สุขสงวน น.ต. คีรินทร  สุขสงวน บก. กบร.

85 นายพงศธร วงศจันทร พ.จ.อ. ถิรายุ  วงศจันทร ทัพเรือภาคที 1

86 น.ส.อมรรัตน จิตอราม จ.อ. ทวิชาติ  จิตอราม ร.ล.กันตัง

87 น.ส.ชลิดา ดิษผึ้ง นาง ลัดดา  ดิษผึ้ง กรง.ฐท.สส .

88 น.ส.ชนัญชิดา มีสุข น.ต. สนั่น  มีสุข ศฝ.สอ.รฝ.

89 นรต.นันทธวัช ใจเกี๋ยง ร.ท. ธวัชชัย  ใจเกี๋ยง กรมอูทหารเรือ

90 น.ส.มุทิตา แถวอุทุม พ.จ.อ. นิเทศ  แถวอุทุม กองเรือบรรทุก ฮ.

91 น.ส.ธนพร เรืองพัฒนาวิวัฒน นาง จิตรา  เรืองพัฒนาวิวัฒน รพ. สิริกิติ์
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92 นนอ.วรพล ผิวแดง ร.ต. ปรีชา  ผิวแดง เบี้ยหวัด ทร.

93 นายปณิธาน ฤทธิ์เพชรรัตน พ.จ.อ. สัณฑพงษ  ฤทธิ์เพชรรัตน พัน ร.5 กรม ร.2 พล.นย.

94 นรต.นรเทพ ทองเจียม พ.จ.อ. สัญญา  ทองเจียม บก. กบร.

95 น.ส.สุดารัตน ชวยแกว พ.จ.อ. อาพัชรินทร  ชวยแกว บก. กฝร.

96 น.ส.สุภิศชญาย เอี่ยมสะอาด พ.จ.อ. ณปภัทร  เอี่ยมสะอาด พัน 21

97 น.ส.ธมลพรรณ บุญเหลือ ร.อ. อดุลย  บุญเหลือ รพ.อาภากรเกียรติวงศ

98 น.ส.ธัญสินี วันสาสืบ พ.จ.อ. ศุกสันต  วันสาสืบ พัน 21

99 น.ส.วรวลัญช ชาวเวียง ร.อ. ชัฏชัย  ชาวเวียง บก. กร.

100 นายกฤติน ผลผกา น.ต. กัมพล  ผลผกา ศสร.สอ.รฝ.

101 น.ส.ณัฏฐณิชา เจริญทวี น.ท.หญิง ดารณี  เจริญทวี รพ.อาภากรเกียรติวงศ

102 น.ส.กฤษตยา สุขอัตตะ พ.จ.ต. สุขสวัสดิ์  สุขอัตตะ บก. กร.

103 นายวัชระ สุธาโร ร.ต. รักชาติ  สุธาโร เบี้ยหวัด ทร.

104 นายเตชยศ ทองยอย วาที่ ร.ต. สุโภชน  ทองยอย สอ.พัน22

105 น.ส.กมลทิพย พุฒซอน พ.จ.ต. ณรงคศักดิ์  พุฒซอน พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.

106 น.ส.พรวลัย เต็มเมธาวิทยาเลิศ พ.จ.อ. อภิวิชญ  เต็มเมธาวิทยาเลิศ ทัพเรือภาคที่ 2

ลําดับ ผูรับทุน บุตรของ สังกัด

107 น.ส.วชิรญาณ ทรัพยประเสริฐ พ.จ.อ. วัลลภ  ทรัพยประเสริฐ ศฝ.สอ.รฝ.

108 น.ส.ปพิชญา สกุลานนท พ.จ.อ. สุรเชษฐ  สกุลานนท กองบิน 2 กบร.กร.

109 น.ส.ปุณยวีร รักษาดี ร.ท. ใจ  รักษาดี กองเรือดําน้ํา กร.

110 น.ส.พณิญาภรณ ศาลิคุปต พ.จ.อ. วสันต  ศาลิคุปต ร.ล.กระบุรี

111 น.ส.วริษฐา ไชยสลี ร.อ. สุฤทธิ์  ไชยสลี กรมสรรพาวุธ ทร.

112 น.ส.ธีระพร จําปา ร.ต. ธีระชัย  จําปา บก. กฝร.

113 น.ส.สิริคชา ฟองฟู น.ต. สมบูรณ  ฟองฟู กรมอิเล็คทรอนิกส ทร

114 น.ส.วชิรญาณ พันธุวาสนา น.ต. ณัฐดนัย  พันธุวาสนา บก.กยพ.กร .

115 น.ส.พรรณนิภา เที่ยงพุก ร.ท. พินิจ  เที่ยงพุก รร.พจ.ยศ.ทร.

116 น.ส.ชนัญชิดา ระฆังทอง นาย นพดล  ระฆังทอง รพ. สิริกิติ์

117 น.ส.พิรญาณ ไลไธสง พ.จ.อ. สุมิตร  ไลไธสง บก. กฝร.

118 น.ส.ณัฐิดา สมนึก พ.จ.อ. อรรถชัย  สมนึก ร.ล.ตากสิน

119 นายชาญชล หุนจีน ร.อ. อภิวัฒน  หุนจีน บก. กฝร.

120 น.ส.ณิชารีย วารุณประภา น.อ. เรืองเดช  วารุณประภา กพ.ทร.

121 นายพลทัต พืชพันธุ จ.อ. ธวัชชัย  พืชพันธุ ทัพเรือภาคที 1
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122 น.ส.ณัฐกมล พรหมศร จ.อ. ไกรพล  พรหมศร นสร.กร.

123 น.ส.นัทธชนัน แสงอินทร ร.ท. กนกพล  แสงอินทร บก. กร.

124 น.ส.เมธาพร จันโท จ.อ. สุทิน  จันโท พัน บก. และบริการ นย.

125 นายจิรายุ เฟองบางหลวง น.ต. สมชาย  เฟองบางหลวง เบี้ยหวัด ทร.

126 นายกษิดิศ กลั่นยิ่ง พ.จ.อ. ณรงค  กลั่นยิ่ง บก. กร.

127 นายพิทวัส บุญญะศิรพัฒน ร.อ. ณัฐวัฒน  บุญญะศิรพัฒน บก. กฝร.

128 น.ส.ธัญญาพร คงศร พ.จ.อ. กิตินันต  คงศร ศสร.สอ.รฝ.

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด

                     พล.ร.ต.


